TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2007. május 31-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

62/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
63/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
64/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester két ülés között tett intézkedéseinek elfogadása
65/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
DunaWeb Kft. Internet szolgáltatása
66/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióságért Alapítvány tájékoztatójának
elfogadása
67/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Gazdasági program elfogadása
9/2007./V.31./ sz. önkormányzati rendelet:
Díszpolgári Cím alapításáról és adományoz.
68/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Településrendezési Terv módosítása
69/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Általános iskola pedagógus- és vezetőértékelési rendszerének elfogadása
70/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Első-Lépés 2007. Kft megbízása ingatlanvagyon kataszteri adatbázis elkészítésével
71/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. május 31-én, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,
Hegedűs György, Kun Szilárd,
Laczkó József és Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol:
Tóth György képviselő.
Igazolatlanul van távol:
Kiss Zoltán képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 15 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő
közül 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Kun Szilárd
képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
62/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs
György és Kun Szilárd képviselőket elfogadta.
A polgármester elmondja, a napirendi pontjaink a kiküldött meghívótól két pontban eltérnek.
Az Allianz Hungária Biztosító képviselői az ülésre nem tudtak eljönni, így ezt a napirendi
pontot töröljük. Elmarad továbbá az egyebek napirendi ponton belül a körzeti megbízott
beszámolója. A polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat:
N A P I R E N D:
1./ Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről
2./ DunaWeb Kft. Internet szolgáltatása
3./ Tápióságért Alapítvány tájékoztatója
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4./ Gazdasági program elfogadása
5./ Díszpolgári cím adományozásáról rendeletalkotás
6./ Településrendezési terv felülvizsgálata
7./ Általános iskola pedagógus teljesítmény értékelési rendszer elfogadása
8./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
63/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.

Dr. Samu János polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt elmondja, egy örömteli
eseményre kerül sor, szeretnénk községünk kiemelkedő személyét, Janosik Béla nyugalmazott
iskolaigazgatót köszönteni abból az alkalomból, hogy megkapta 50 éves díszoklevelét, 50
évvel ezelőtt szerzett diplomát. Ötven év igen nagy idő, Janosik Béla nyugdíjba vonulásáig
végig a településen dolgozott, 1956. július 1-től. A következő évtől már iskolaigazgató
helyettesi megbízást kapott. Az évek során mindenkivel megtalálta a hangot, senkivel sem tett
kivételt, egyszerű ember volt, de nagyszerű. Munkatársai szerették, a jelenlegi tantestület egy
része kezei közül került ki. A legjobb gazda jó gondoskodásával védte az iskolát és
környezetét. Mindenféle körülmény között fegyelmet, rendet tudott tartani. A közéletben is
kivette részét, képviselőként és a VB elnökeként is tevékenykedett. Érdemeit hosszasan
lehetne sorolni. Kívánjuk, hogy éljen sokáig a településen, élvezze a lakosság szeretetét, jó
egészségben. A polgármester a továbbiakban átadja Janosik Béla részére az aranydiplomát.
Janosik Béla nyugalmazott iskolaigazgató megköszöni a megemlékezést és kívánja, hogy
még hosszú ideig dolgozhassanak együtt. Elmondja, jövőre lesz az iskola átadásának 50.
évfordulója, szeretné ha augusztus 20-ára ebből az alkalomból rendeznének valami
ünnepséget. Erre meghívnák az iskolában végzett diákokat, nevelőket.
Dr. Samu János polgármester javasolja ezt a Képvisselő-testület tűzze ki célul, Janosik Bélát
pedig kérje fel a megemlékezésre.
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, Janosik Bélának építetlen, de nagyon szép szobra van
Tápióságon, amit a szülők és gyermekek hálája épített. Ez a legnagyob érték amit pedagógus
kaphat. A továbbiakban jó egészséget és minden jót kíván.
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti az előirányzat módosító tételeket
2007. április 27. és május 30. között. A központosított állami támogatásból
rendszeres szociális segélyre visszaigényelt összeg 1.134 eFt, ápolási díjra
visszaigényelt összeg 223 eFt. Működési célra átvett pénzeszköznél közlekedési támogatás címen 101 eFt jelentkezik. Javasolja ezek elfogadását.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
64/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester két ülés között
tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő. azonnal.
Felelős: polgármester.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: DunaWeb Kft. Internet szolgáltatása.
Előadó: Szilágyi András kereskedelmi vezető köszönti a megjelenteket, örül, hogy
újra lehetőséget kapott a megjelenésre a testület előtt. Az előzőekben tárgyalta a Képviselő-testület a DunaWeb Kft településre vonatkozó Internet
szolgáltatását. A szerződés tervezetet elkészítették, melyet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtárgyalt. Javaslatot tettek 200 eFt éves bérleti díj
és egy ingyenes Internet szolgáltatásra. A lehetőséget átbeszélték, előzetes
becslést végeztek mit tudnak vállalni. Évente bruttó 120 eFt bérleti díjat
tudnak fizetni és két internetes kapcsolatot ajánlanak fel. Kéri a testületet
fogadja el ezt az ajánlatot, több juttatást nem tudnak biztosítani.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt a pontot
vitatta a szerződésben. Egy internetes szolgáltatást kértünk, kettőt ajánlanak. Ha jó helyre
tesszük a szolgáltatást, jobban járunk. Javasolja elfogadásra a szerződést.
Szilágyi András kereskedelmi vezető tájékoztat a következő lépésekről. Először is a mobil
szolgáltatókkal kell egyeztetniük, ha a hozzájárulásukat megkapták indulhat a telepítés. Úgy
gondolja az első bekötések legrosszabb esetben 3-4 hónap múlva esedékesek.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
65/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a DunaWeb Kft-vel a vezeték nélküli Internet
szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkösse.
Határidő: szerződéskötésre azonnal.
Felelős: polgármester.
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióságért Alapítvány tájékoztatója.
Előadó: Juhász János a Kuratórium titkára elmondja, Tápióság községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Baráti Kör hozta létre 1992-ben a Tápióságért Alapítványt. Az Alapítvány okiratában megfogalmazza a célokat,
ezek a hagyományok ápolása, a község történetének megismerése, kulturális események támogatása, új értékek létrehozása, gyarapítása.
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A Baráti Kör létrejöttekor iskolaigazgatóként dolgozott, felkérést kapott
a tisztségre, elfogadta, mert úgy gondolta tud tenni a községért.
A Kuratórium legutóbbi ülése 2007. május 18-án volt. Megállapították,
hogy az Alapítvány gazdálkodása gondos, körültekintő, az adminisztráció
pontos, precíz, naprakész. A bevételek egy részét az önkormányzati támogatás jelentette, ez 1999. után megszűnt. Bevételi forrás a képviselői tiszteletdíjak felajánlásából, a nyertes pályázatokból és az SZJA 1 %-ából
tevődik össze. 1997-től magánszemélyek, szervezetek is nyújtottak támogatást az Alapítvány részére. A kiadások jelentős részét az iskola támogatása adja, kirándulásokhoz, táboroztatásokhoz, rendezvényekhez biztosítanak
összeget. Támogatják továbbá az énekkart, nyugdíjas klubot, sportot.
Célszerűnek tartja a felhasználást, de eltolódott a segítés, a szociális terhek
levételére. A felhasználás az utóbbi években nem minden esetben volt összhangban a célokkal. A jövőbeli célokkal kapcsolatban elmondja, tovább kell
folytatni a kutatásokat, további gyűjtőmunkára lenne szükség. Nagyon jó
lenne egy falumúzeumot létrehozni, pályázattal lehetne erre támogatást szerezni. Az iskola jelentős segítséget tud nyújtani az ötletek megvalósításában,
örülne ha a Képviselő-testület is segítené a munkát. A kuratórium ülésén
megfogalmazódott az az elképzelés, hogy a községből elszármazott értelmiségieket is be lehetne vonni a munkába. A Baráti Kör, az Alapítvány politikától mentes szervezet volt, a jövőben is ez kíván lenni. Minden segítséget
igényelnek, várnak és köszönettel fogadnak.
Laczkó József képviselő szükségesnek tart egy tisztújítást.
Juhász János elmondja, a Kuratórium ülésén is beszéltak róla, szerencsés lenne a fiatalítás. A
jelenlegi tagokkal beszélni kell vállalják-e továbbra is a munkát, szükséges hogy legyen aki
folytassa.
Tóth Gábor iskolaigazgató az iskola nevében megköszöni a támogatást, valamint Debre
Istvánné pályázati munkáját. A támogatást a gyerekek, szülők örömére használják.
Dr. Samu János polgármester megköszöni Juhász János tájékoztatását, javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:

66/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióságért Alapítvány
tájékoztatóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Samu János polgármester megállapítja, hogy Laczkó József képviselő az ülésről távozott,
így a testület létszáma 7 főre alakult.
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4./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Gazdasági program elfogadása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, többszöri nekifutásra elkészült a gazdasági program, amelyet a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság megtárgyalt. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a terv tökéletes, bár még ki lehetne
egészíteni, de hogyan teremtjük elő rá a pénzt.
Dr. Samu János polgármester elmondja, 2007-2010-re vonatkozóan most kerülnek kiírásra a
pályázatok. Elkészítésük szakembert igényel, ha a gazdasági program megfelel, a részletek a
testület elé kerülnek.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a közoktatási intézményekre lehetne pályázni.
Dr. Samu János polgármester szerint el kell dönteni melyik programot akarjuk megcsinálni, a
jelenlegi intézményeket bővítjük, vagyaz összevonást. Az iskolánál a fűtés korszerűsítését
vagy az emelet ráépítést.
Bartucz Attila alpolgármester úgy gondolja beszélni kell róla, 9 hónap eltelt és nem
csinálunk semmit. Az iskola fűtésénél évi 2,5 millió Ft megy pocsékba, csak fizetünk.
Lépjünk előre, csináljunk valamit, különben lecsúszunk a pályázatokról.
Dr. Samu János polgármester elmondja, most azt kell eldönteni, hogy a gazdasági programot
elfogadjuk vagy nem. Ezután bizottsági szinten, illetve megfelelő előkészítés után
tárgyalhatunk a megvalósításról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
67/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2007-2010. évre szóló gazdasági programot elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Díszpolgári cím adományozásáról rendeletalkotás.
Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, megbízást kapott a Képviselő-testülettől a
rendelet tervezet elkészítésére. A díszpolgári cím adományozása a Kulturális
Bizottság elképzelése volt. Juhász Jánossal, a Tápióságért Alapítvány Kuratóriumának titkárával megbeszélték, hogy az Alapítvány részéről a díszpolgári
címhez emlékplakettet adományoznak. Díszpolgári címet évente egy személy
kaphat, a Képviselő-testület döntése alapján. A rendelet tervezetet elkészítettük, kéri a véleményeket, javaslatokat.

6

Dr. Samu János polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, javasolja
a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról szóló, 9/2007./V.31./ sz. rendeletét
megalkotta.
9/2007./V.31./ sz. önkormányzati rendelet:
A Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról
szóló rendelet szövegét a sz. melléklet tartalmazza.

6. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Településrendezési terv felülvizsgálata.
Előadó: Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
elmondja, lehetséges a településrendezési terv felülvizsgálata. A jelenlegi
terv szerint elővásárlási jog illetné meg az önkormányzatot az ófalu területén lévő ingatlanokra. Ha valakinek eladó háza van és bejön a Hivatalba,
nem tudjuk megvenni az ingatlant, hozzájárulunk az eladáshoz. Egyszerű
az egész, nem kell tőle megrémülni.
Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt a településrendezési terv
felülvizsgálatáról. A lakosság részéről felháborodást váltott ki az elővásárlási jog bejegyzése.
Felmerült két alternatíva, csak a magra marad az elővásárlási jog, vagy aki jelezte annak az
ingatlanáról levesszük. Beszélt a tervet készítővel aki elmondta, amennyiben változás lesz a
szakhatóságokat újból meg kell keresni egyeztetés végett.
Balaskó György képviselő véleménye szerint a szakhatósági engedélyek megvannak, nem
tanácsos megváltoztatni, hosszadalmas és bonyolult eljárás, hagyjuk ahogy van.
Pap Anikó jegyző elmondja, a lakosság nem járul hozzá az elővásárlási jog bejegyzéséhez, ha
kell népszavazást is kezdeményeznek.
Bartucz Attila alpolgármester azt szeretné tudni, mikor kezdeményezik a népszavazást.
Pap Anikó jegyző elmondja, ha a testület úgy dönt, hogy minden marad a régiben
összegyűjtik az aláírásokat. A népszavazás többe kerül, mint a településrendezési terv
módosítása.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint az elővásárlási jogot a magra tartsuk meg, a
többinek nem nagy értelme van.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a településrendezési terv módosítását,
elővásárlási jog csak az új településközponti részre legyen kiterjesztve.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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68/2007./ V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a lakosság kezdeményezésére úgy döntött,
hogy Tápióság Településrendezési Tervét és Helyi Építési
Szabályzatát módosítja.
A Képviselő-testület elővásárlási jogot nem az egész ófalusi
részre jegyeztet be, csak az alábbi ingatlanokra:
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1,
22/2, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1,
41/2, 42, 43, 44, 45, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 223, 225, 339, 340, 341, 342
343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 353.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Általános iskola pedagógus teljesítmény értékelési rendszer elfogadása.
Előadó: Dávid Anikó Kornélia képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke elmondja, az anyagot a Bizottság nem tárgyalta, ez
annyira szakmai jellegű. Az írásos előterjesztést megkapták, nagyon
jól kidolgozott anyagról van szó. A teljesítmény értékelési rendszert a
nevelőtestület elfogadta, a testületnek is el kell fogadni.
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, a rendszerben olya sarkalatos pontok
vannak, amelyeknek lesz pozitív hatása a tantestületre nézve. Az SZMSZben lévő tényezők fontos dolgokkal egészülnek ki, a munka értékelése az
egyéni pedagógiai elvek értékelése szerint történik. A pedagógusnak önértékelő lapot kell kitölteni, amelyet összevetnek az intézményvezető értékelésével. A szempontokat a tantestület közösen állította össze. A rendszertől
pozitív előrelépést vár, a tantestület elfogadta. Kéri a testület is fogadja el.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, az iskolai pedagógus teljesítmény értékelési
rendszerrel kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
69/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános Iskola
pedagógus – és vezetőértékelési rendszerét elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tóth Gábor iskolaigazgató.
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8. E G Y E B E K

1./ Pap Anikó jegyző az ingatlanvagyon kataszterrel kapcsolatban elmondja, a Pénzügyi
Bizottság ülésén szó volt róla, hogy nézzünk utána melyik cégek foglalkoznak ezzel és
kérjünk ajánlatot. Ennek eleget tettünk, Illés György ajánlatán kívül, amit már ismernek,
egy ajánlatot kaptunk. A Benedek Kft emailen küldte el ajánlatát. Illés György, az ElsőLépés 2007. Kft képviselőjének ajánlata kedvezőbb, ezt javasolják elfogadni. Az ügyben
döntenünk kell, mert júliusban lesz a Hivatalnál az utóellenőrzés és addigra valamit fel
kell mutatni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, három helyről kértünk még ajánlatot, csak egy cég
jelzett vissza, de drágábbra jön ki mint a már ismert ajánlat, a karbantartás is olcsóbb Illés
György ajánlatában. Javasolja ezt elfogadni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
70/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlan vagyontárgyak kataszteri adatbázisának felfektetésével megbízza az Első-Lépés 2007.
Kft-t.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a
jegyzőt a szerződés aláírásával.
Határidő: szerződéskötésre azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.

2./ Bartucz Attila alpolgármester javasolja a testület döntsön az Általános Művelési
Központ létrehozásáról, hogy látható időn belül ennek legyen eredménye.
Dr. Samu János polgármester elmondja, ismeretei szerint a térségben több település
összefogott az oktatási intézmények társulásban való működésére. Ennek lényege, hogy a
települési oktatási intézmények egy igazgatás alá kerülnek. Erre 45 eFt-os fejkótát lehet
igényelni, ez 340 gyermeknél 14-15 millió Ft-os többletbevételt jelent.
Kun Szilárd képviselő azt szeretné tudni, milyen településekkel tudnánk összefogni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, Úri, Mende, Sülysáp, Kóka települések fognak
össze, Tápiószecső még nem döntött, hogy ezekhez a településekhez csatlakozik, vagy a
Tóalmás, Tápióság, Szentmártonkáta csoporthoz. A dolognak anyagi hozadéka van, tárgyalni
kell róla. Az összefogás a szakos ellátottságot is javítaná.
3./ Balaskó György képviselő elmondja, a temető előtt megszűnt a szeméthegy, a temetőben szemetesek vannak elhelyezve. Úgy hallotta a szemét elszállítása a temetőt üzemeltető vállalkozó feladata, és ezt a temetési költségekre ráteszik. Nem tud erről, hogy a
Képviselő-testület döntött az ügyben.
9

Dr. Samu János polgármester elmondja, a temető előtti szemét visszataszító látvány volt,
sokan szeméttelepnek nézték. Az előzőekben a temetőgondnok feladata volt a külső kaszálás,
a szemetet pedig Maczó Sándor szállította el. Mentesítve lettek a kaszálás alól, ennek
ellenében pedig ők szállítják el a temetői szemetet. A temetőn belül is szemétgyűjtőket
helyeztek el, a koszorúkat is elszállítják A testületnek nincs joga befolyásolni a vállalkozó
számláját. A temető az egyházé, a ravatalozó az önkormányzaté, az üzemeltetés pedig a
vállalkozóé.
4./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, a következő ülés kihelyezett
ülés lesz, amire Szlovákiában, Pogrányban kerül sor, ismerteti ennek időpontját és napirendi pontjait:
2007. június 30. 15 óra
N a p i r e n d:
1./ Pográny és Tápióság községek testvértelepülési kapcsolatának kiépítése,
baráti szerződés aláírása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
71/2007./V.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2007. június
30-án, 15 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19 órakor bezárta.
Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

H e g e d ű s György
K u n Szilárd
jegyzőkönyv hitelesítők
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